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[Hogyan/Így] [érj el 
eredményt]

[Így] [írj sikeresebb 
reklámszövegeket]



[Hogyan/Így] [oldj 
meg egy problémát]

[Így] [szüntesd meg 
a kellemetlen 
leheleted]



Nyereségvágy és 
dominancia

„Domináld az 
inboxot”



[Vágyott eredmény] 
+ [idő] + [kifogás]

[Így írj eladásnövelő 
headline-okat] [10 
perc alatt] [B2B 
piacra]

[Automatizáld az 
online fizetésed] [2 
nap alatt] [horribilis 
banki költségek 
nélkül]



[Csináld ezt] [ennyi 
ideig] [és ez lesz az 
eredmény]

[Regisztrálj egy 
webshopot] [30 perc 
alatt] [és szerezd meg 
az első eladásaid ma 
estig]

[Vegyél részt] [a 2 
órás konzultáción] [és 
pörgesd fel az 
eladásaid] [átlagosan 
74%-kal]



[Itt van valami] [ami 
hozzád hasonlóknak 
segít] [ezt az 
eredményt elérni]

[A szoftver,] [amivel 
marketingesek ezrei] 
[A/B-teszteket 
futtatnak]

[Önismereti tábor] 
[feszült Y 
generációsoknak:] 
[hogy végre megtaláld 
az életed értelmét ]



Garantálj valamit

A szék, amely soha 
nem megy tönkre 
(élettartam-
garanciával)

Ez a könyv 
garantáltan 
megtanít könyvelni



[Valaki] [nem akarja, 
hogy] [elolvasd ezt a 
hirdetést]

[A biztosítód] 
[legszívesebben 
megtiltaná, hogy] 
[ezekről a legális 
kiskapukról értesülj]



[Kellemetlen jelenlegi 
állapot vagy jövőbeni 
esemény] [amire itt a 
megoldás]

[Így kerülheted el a 
lebőgést:] [készülj fel a 
konferenciaelőadásodra 
ezzel a csomaggal]

[Valószínűleg feltörhető 
a céges oldalad:] [Ingyen 
megkeressük neked a 
„réseket”]



[Élvezheted ezt az 
előnyt] [és nem kell 
meghoznod ezt az 
áldozatot]

[Így étkezd magad 
egészségesre] 
[„betarthatatlan 
megkötések” 
nélkül]



[Megcsinálhatod azt, 
amire régóta vágysz] 
[és még ezt az előnyt 
is élvezheted]

Szabadúszó-képzés: 
[hagyd ott végre az 
állásod] [és keresd 
magad hülyére]



[Amit tudnod kell] 
[arról, ami érint 
téged]

Új könyv 
cégvezetőknek: 
[amit tudnod kell] [a 
2019-es adózásról]



[Amit nem szabadna 
csinálnod, de 
valószínűleg 
csinálod]

[Ezért nem szabadna 
ülnöd (semennyit)]

[Így vernek át az 
autószalonokban]

[Így szabotálod a saját 
életed motivációs 
idézetekkel]



A [probléma- vagy 
kifogásmentes] 
[valami] [az 
eredményhez]

A [gyógyszermentes] 
[megoldás,] [hogy végre 
megszűnjön a 
pajzsmirigyproblémád] 

A [30 perces] 
[jógaedzés,] [amellyel 
megszüntetheted a 
hátfájdalmaidat] [1 
hónapon belül] [(és ezt 
garantálom)] 



[Terméked] [social
proof] [eredmény]

[A magazin,] [amivel 
már 653 marketinges] 
[tette sikeresebbé a 
marketingjét]

[Az analitikai eszköz] 
[amit már 1330 hozzád 
hasonló cég használ,] 
[hogy „belelássanak” a 
cégedbe] 



[ígéret] 
[kifogáskezelés]

Vevőszerző honlap 
megfizethető áron



[trigger] [ígéret] 
[„még akkor is, ha” 
vagy „nélkül” 
kifogáskezelés]

[Végre] [megtanulhatsz 
angolul 6 hónap alatt] 
[dögunalmas
szótárazás nélkül]

[Új] bútortervezési 
csomag, [hogy 1 hónap 
múlva egy „IKEA-
katalógusban” ébredj] 
[(nem kell 
lakberendező)] 



[Valami] [valakitől,] 
[aki hook]

[Díjnyertes 
receptkönyv] [a 
szakácstól,] [aki vak]

[Közönségkedvenc 
szövegírói képzés] [a 
marketingestől,] [aki 
fölforgatta a szakmát]



[Terméked, amellyel] 
[előny], [előny] és 
[előny]

[Cégedre szabott 
auditálás,] amelytől 
[biztonságosabb], 
[egyszerűbb] [és 
hatékonyabb lesz a 
munkád] (garanciával)



[Mi lenne, ha] 
[jövőkép]

[Mi lenne, ha] [10 
perc alatt elintézném 
azt, hogy ne kelljen 
rettegned a 
nyugdíjasévektől?]



[Hogyan] [oldottam 
meg a problémámat] 
[ennyi idő alatt]

[Hogyan] [értem el azt, 
hogy a befektetők 
versengjenek értem] 
[mindössze 4 hónappal 
a startupom indulása 
után]



[Termék vagy 
megoldás] 
[célcsoportnak, aki] 
[ezt az eredményt 
szeretné] [így elérni 
vagy ennyi idő alatt]

[Naptárapp] 
[marketingeseknek, akik] 
[szeretnének 1 munkanapot 
nyerni minden héten] 
[lehetőleg „tegnapra”]

[Tábor] [a stresszes 
önfejlesztőnek, aki] [pihenve 
fedezné fel önmagát]

[10 napos edzésrendszer] 
[topmenedzsereknek, akik] 
[felkészülnének a 
strandszezonra] [erőlködés 
nélkül]



Valami helyetted 
dolgozik

Az ügyviteli szoftver, 
ami akkor is vezeti a 
céged, amikor te 
nyaralsz



Titkok fölfedése
A Kreatív Kontroll 
kitálal

Az orvosok kedvenc 
orvosa



Miért/Ezért/Így [adja 
ezt az előnyt] [a 
termékem]

Ezért 
[biztonságosabb] [a 
felhőszolgáltatás]

Így [spórolsz 
átlagosan évi 73 400 
forintot] [a gyakoribb 
szervizeléssel]



Jósold meg a jövőt
2019-ben beüt a 
pénzügyi válság – te 
felkészültél?



[Cselekedet] 
[Sürgetés]

[Regisztráld be a 
cégneved] [még 
ma]



A [látszólag 
kockázatmentes 
cselekedeted] 
[tönkretesz]

Hogyan [üldözöd el 
a tehetségeket] [a 
„tankönyvi” HR-
gyakorlataiddal]



Kiáltsd ki a 
forradalmat (ha van 
okod rá)

A hirdetéskezelő 
platform, ami 
forradalmasítja a 
marketingszakmát



Ajánlat
Az első 10 
doménregisztrációhoz 
ingyen tárhelyet
adunk 1 évig



Kihívás Ez a biztosítási ajánlat 
valószínűleg 
kedvezőbb, mint a 
jelenlegi biztosításod



Nyílt levél, felhívás

Nyílt levél a 
technológiától 
szenvedő 
jogászoknak



Meglepő állítás 
(valami, amit a 
piacod többsége 
rosszul tud)

Ezért egészségtelen 
a tej



Provokáció
Épp halálba ülöd 
magad

Eddig rosszul 
választottál autót



Segítség a marketingkommunikációban 
(675 anyag):

marketingszoveg.com

https://www.marketingszoveg.com/blog/

